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 (15/12/2019כסלו תש"פ ) זי" ראשון יוםבס"ד, 

 

 מיומנות של הבחנה בין פשט ודרש

והיא מהווה  מיומנות של הבחנה בין פשט לדרש היא אחת ממיומנויות היסוד של לימוד תנ"ך בעזרת פרשנים
 . ממיומנויות הלימוד של תכנית הלימודים בתנ"ך בחמ"דחלק 

 – שו של רש"י ו', נפגשים התלמידים במושגים הקשורים להבחנה בין פשט לדרש דרך פירו-כבר בכיתות א'
 .כאן', ראו ו-למיפוי של דוגמאות בכיתות א'

רש"י ורמב"ן, ראב"ע ורשב"ם,  –ההבחנה הזו הייתה חשובה לפרשנים היסודיים הנלמדים בבתי הספר 
  החזקוני ועוד.

בהבנה של דרכי הפרשנות אנו עוסקים לעומק ביחידת ההגבר רש"י ורמב"ן, בפרט ביחידות הקשורות לרש"י 
 נס לחומרים הללו וללמוד אותם לעומקם.ואנו ממליצים לכלל המורים להיכ - יחידה רביעית: פשט ודרש –

 ההבחנה בין פירוש על דרך הפשט לפירוש על דרך הדרש היא אחת הדרכים להשוות בין פירושים.

 הבחנה הזובבמסמך הזה נעסוק במספר היבטים הקשורים 

 תוכן עניינים 
 1 ........................................................................ הגדרה לפירוש על דרך הפשט ופירוש על דרך הדרש

 3 ........................................ מבחר דוגמאות מאתר ללמוד וללמד להתייחסות לפירוש פשט ודרש לפסוקים 

 4 ............................................... דוגמאות לשאלות בגרות בהן נדרשת מיומנות של הבחנה בין פשט לדרש 

 4 .............................................................................. להרחבה: איך התפתחו פירושים על דרך הדרש

 5 ............................................................................. להרחבה: איך התפתחו פירושים על דרש הפשט 

 

 על דרך הדרשפירוש ופירוש על דרך הפשט להגדרה 
 מדובר האם לזהות עליו פירוש קורא תלמיד כאשר. היא הבחנה בסיסית ביותר לדרש פשט בין ההבחנה
 .הדרש או הפשט דרך על בפרשנות מדובר אכן מדוע בהיר באופן ולנמק, דרש או פשט בפרשנות

שאלה אינה מובהקת ועשויה להיות התלבטות ביא לעתים הלמרות שההבחנה בין פשט לדרש היא בסיסית 
חומרי הלמידה )ובהמשך גם בשאלוני הבגרות( אנו מתמקדים בהאם הפירוש הנידון הוא פשט או דרש. 

על דרך הפשט/הדרש או שפרשנים אחרים שמגיבים א  ו הובדוגמאות מובהקות בהן הפרשן עצמו מעיד שפירוש
 .כפשט או דרש מגדירים את דרכו הפרשניתנתון לפירוש 

כדאי לציין שההגדרה של דרך הפרשנות אינה זהה בין הפרשנים השונים ואנו ניצמד לדרך בה רש"י הגדיר מהו 
עיהו רש"י לישהנלמדת מפירושו של    (מגמתו הפרשנית של רש"י  –פירוש על דרך הפשט )ראו ביחידת הפרשנות  

 ."ה' ָרָמה ָיְדָך, ד"ה "פרק כ"ו, פסוק יא

 
 פי על, הפסוקים את לבאר שמנסה פרשנות -" מקרא של פשוטו" - הפשט דרך על פרשנות
)בלשונו של  דקדוק והתחבירה חוקי פי ועל )בלשונו של רש"י: "על סדר המקראות"( ההקשר

 . רש"י: "על דקדוק הלשון"(
 

 מדינת ישראל 
 משרד החינוך

 מנהל החינוך הדתי

 הפיקוח על הוראת התנ"ך

https://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=639f7638-08d7-485a-85fa-9e534e813892&lang=HEB
https://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201608/91cb2cf3a91347d4b34d168b222e7a14/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%209%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%20%D7%A8%D7%A9%D7%99.pdf
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f52b4240-2381-4fa7-876b-d9cc9fe8330f&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=45072999-e2eb-4213-beab-288880c37d49&lang=HEB
http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=12&perek=26&mefaresh=rashi
http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=12&perek=26&mefaresh=rashi
http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=12&perek=26&mefaresh=rashi
http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=12&perek=26&mefaresh=rashi
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 בלי או הכתוב של הקשרתוך חריגה מן  הכתוב את שמבארת פרשנות  - הדרש דרך על פרשנות
ועל הרוב אינה   הפשט  מן  העולה  למשמעות  נוסף  רובד  מוסיפה  זו  פרשנות.  הלשון  חוקיב  להתחשב

 .סותרת את המשמעות הפשוטה של הכתוב
 

 

 עשויים להיות: הדרשהקריטריונים לזיהוי פירוש על דרך 

 מן המסקנה העולה מן ההקשר  שונה אף לעיתיםו ההקשר מן נובע שאינו פירוש .א
 פירוש המנוגד למשמעות המילולית של הכתוב .ב
 התחביר(פירוש שמנוגד לחוקי הלשון )הדקדוק או  .ג
)מבלי , בפרט מציאות החורגת מדרכו של עולם ומחוקי הטבע בכתובים מופיע שאינו מידע המוסיף פירוש .ד

 שהתורה תארה במפורש שהתרחש נס(
)נשים לב שלעתים זה הפוך, ראו  לולית של הכתובישאינו עולה בקנה אחד עם המשמעות המאליגורי  פירוש .ה

ית ָהָהרד"ה "רש"י לשמות י"ט, ז  ְתַיְצבּו ְבַתְחתִּ   ( "ַויִּ

 

  ות דוגמא

 :הפסוק י"ב, פרק בראשית ב. 1
ְשתֹו ַקח ַאְבָרם ֶאת ָשַרי אִּ  ַויִּ

יו  ְוֶאת לֹוט ֶבן ָאחִּ
 ֲאֶשר ָרָכשּוְוֶאת ָכל ְרכּוָשם 

 ְוֶאת ַהֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן
 ַויְֵּצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְכַנַען

 :ַוָיֹבאּו ַאְרָצה ְכָנַען
 

 :רש"ינעיין בפירושו של 
שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת הנשים, ומעלה עליהם   -  ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן

עבדים ושפחות שקנו להם, כמו "עשה את כל הכבוד הזה" )בראשית  ופשוטו של מקראהכתוב כאלו עשאום. 
 .יח(, לשון קונה וכונס ד,"א, א(,"וישראל עושה חיל" )במדבר כ"ל
 

התורה מתארת את הרכוש  –, כיון שהוא עולה מן ההקשר מקרא של פשוטו רש"י מכנה את הפירוש השני
לפי ההקשר מדובר בחלק מהרכוש של אברהם, ומסתבר לפרש שהכוונה  שלקח אתו אברהם בצאתו מחרן.

 קנו/רכשו אברהם ושרה בחרן. עשו במשמעות של לעבדים ושפחות, שאותם 
אחת מן .  ַהֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ָעׂשּוהמדרש מתייחס לתיאור   .דרשמדבריו של רש"י שהוא רואה בפירושו הראשון  יוצא  

כאלו )"  במשמעות זו ובאופן אלגוריאת הפועל    מציע לפרשהמדרש  הפועל עשה בתנ"ך הוא יצר.  המשמעויות של  
ות בכך שהכניסו אותן תחת כנפי הנפשאת  (בראו/)יצרוָעׂשּו "(. לדעת המדרש אברהם ושרה כביכול  עשאום

 השכינה. 
מה הוסיף הדרש על הפשט? למדנו ממנו על דמותם של אברהם ושרה שעסקו בעבודת ה' גם בחרן, הם היו 

למדנו גם שהכנסת נפש תחת כנפי השכינה נותנת משמעות של חיים לאותה נפש. בעלי השפעה ויכולת מנהיגות.  
 מדוע ה' בחר באברהם אבינו להיות אבי האומה. –החידה הגדולה מידע זה עשוי להיות חלק מפתרון 

 
 
 מביא רש"י שלושה פירושים : בבראשית פרק כ"א, פסוק ט. 2

כמה , גילוי עריות דבר אחר: לשון. (ב, ו"שמות ל)  "ְלַצֵחק כמו שנאמר "ַוָיֻקמּו  ה,עבודה זר לשון  - מצחק
י" )בראשית ל ְלַצֶחק" דתימא יםרציחה,  דבר אחר: לשון. ט, יז("בִּ ינּו" ִויַׂשֲחקּו כמו "ָיקּומּו ָנא ַהְנָערִּ וגו'  ְלָפנֵּ

 , יד(')שמואל ב ב

 ,ר' יצחק פיגנבויםרש"י אומנם לא מגדיר כאן את הפירושים הללו כדרש אך אחד מפרשני התורה האחרונים )
פירושים על דרך הדרש, ולפי דרכו רק הפירוש המילולי 'צחק' מלשון שחוק הוא   בהםראה    אור פני יצחק(בעל  

 להלן דבריו: פשט הכתוב.

אאמו"ר ז"ל בפרשת וירא בפסוק 'ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם  קדוששמעתי מפה 
 דהא"ז ג"ע רציחה בלתי מובן  ע"י ז"ל שהוא לשון  שחק... וגם במה שכתב רצובן הפירוש של ממ  תימצחק' דבל

http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=2&perek=19&mefaresh=rashi
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סוק אין מקרא יוצא מידי פשוטו ובכל מקום תיבת צחוק מורה על שמחה וגיל כמו שפירש רש"י ז"ל לעיל בפ
 כל השומע יצחק לי אשמח עליי

 ? שמדובר בשלושה פירושים על דרך הדרשבעל אור פני יצחק סובר מדוע 

לדעתו המילה צחוק משמעותה שמחה וגיל והפירוש המובא ברש"י חורג ממשמעות זו. נוסיף כי בהמשך 
! ביתו של צדיק כךחס ושלום שיהא ב: "ואומר מגיב ר' שמעון בר יוחאי לבעלי שלושת הדעות הללוהמדרש 

 (יט, ח"יאשית בר' )וגו 'ביתו תאו בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי' בו שכתוב מי יפשרא
לדעתו  –רשב"י יוצא כנגד הפירוש מסיבה שונה  ?!".דמים ושפיכות עריות וגלוי זרה עבודה בביתו האי

 אינה סבירה לאור ההיכרות שלנו עם אברהם אבינו. חורגת מן ההקשר והיא המציאות המתוארת במדרש 

את החששות הכבדים של שרה  ממחישכאן המדרש ? לפי ר' אליהו מזרחי )מפרשני רש"י( מה מוסיף המדרש
 )"שעתיד להמית את בניי בצמא"(. אמנו שכבר רואה לעומק מה עלול לצאת מישמעאל

 
 מלכים ב פרק כ"ד, פסוק יד. 3

ים גֹוֶלה " ל ֲעֶשֶרת ֲאָלפִּ י ַהַחיִּ בֹורֵּ ת ָכל גִּ ים ְואֵּ ִּם ְוֶאת ָכל ַהָשרִּ ְגָלה ֶאת ָכל ְירּוָשַל ְשַאר  ְוָכל ֶהָחָרׁש ְוַהַמְסֵגרְוהִּ לֹא נִּ
 "זּוַלת ַדַלת ַעם ָהָאֶרץ

שהפך להיות כינוי של חז"ל לגלות בימי  ֶהָחָרׁש ְוַהַמְסֵגרמובאים שני הסברים לביטוי  באתר "ללמוד וללמד",
 שנה לפני חורבן מלכות יהודה והמקדש.  11המלך יהויכין, 

)אותה מביא דעת מקרא בפירושו( ניתן לומר שמלך בבל מגלה את מי שיכול ליצור כלי מלחמה   דרך הפשטעל  
א ְבֹכל   ְָחָרׁש"ט:  נגדו החרשים והמסגרים העוסקים בכלי נשק כמו שמופיע בשמואל א'  פרק י"ג פסוק י ָמצֵּ לֹא יִּ

ית ים ֶחֶרב אֹו ֲחנִּ ְברִּ ים ֶפן ַיֲעשּו ָהעִּ ְשתִּ י אמר ָאְמרּו ְפלִּ ל כִּ ְשָראֵּ הפלישתים שולטים בישראל ואוסרים על  ".ֶאֶרץ יִּ
 העברים לעסוק בכל הקשור בנחושת וברזל.

מסגר כתלמידי החכמים בגלות סמל למעבר מארץ ישראל לבבל ומגדירים את החרש וה רואיםחז"ל 
כיון שסוגרין שוב  - מסגרשבשעה שפותחין נעשו הכל כחרשין,  - חרש" :)גיטין פח ע"א( המובהקים של הדור

 ."אינן פותחין

? הוא משתלב בהקשר של הכתוב, נבוכדנצר מלך בבל מעוניין מדוע ההסבר של דעת מקרא הוא על דרך הפשט
ציא ממנה את זרע הממלכה, אנשי הצבא, ובכלל זה את מי שעשוי להחליש את מלכות יהודה, ולפיכך הוא מו

להיות קשור לתעשיית כלי הנשק. הסבר זה מבוסס על הפירוש המילולי של המילה חרש, כפי שעולה ממקומות 
 נוספים בתנ"ך.

מצד אחד . באותו דור תלמידי החכמיםב? חז"ל מסבירים שמדובר מדוע ההסבר של חז"ל הוא על דרך הדרש
רוש הזה משתלב בהקשר של הכתוב, נבוכדנצר מעוניין להחליש את יהודה, ולכן יגלה ממנה את מנהיגי הפי

מקום, אין בתוכן הכתוב בפרק שום עיסוק בתלמידי החכמים שבאותו דור; החכמים -הרוח הגדולים. מכל
בניגוד באופן אליגורי )גרמו לאחרים להיות חרשים ולסגור את פיהם(.  -חרש ומסגר  –פירשו את המילים 

אין בתנ"ך שום מקום אחר בו מתפרשות המילים חרש ומסגר בהקשר לתלמידי גם להצעתו של 'דעת מקרא' 
 .חכמים

שראל, ? הוא הוסיף את הרעיון שלימוד תורה הוא חלק מעוצמתו של עם ימה הוסיף הפירוש על דרך הדרש
 ברגע שגדולי התורה עזבו את הארץ היא נחלשה. 

 לפסוקים דרשושט פ יירושפלהתייחסות מבחר דוגמאות מאתר ללמוד וללמד ל
 :בחומרים של כיתה י'

 המתאוננים והמתאווים –רק י"א במדבר פ

 חטא בעל פעור –פרק כ"ה במדבר 

 :בחומרים של כיתות י"א

 ששת ימי המעשה – 'בראשית א

  סדר הבריאה –בראשית פרק א' 

 יגפסוק , 'רק דבראשית פ

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=38226dde-6405-443e-8304-b92fcd177d43&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=5c2b490e-a42c-4800-aebb-ef9dc0aa0a0c&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=dc7bd736-8f2b-4621-8c2b-6cdfd981b9b8&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ac3266d1-c691-49f3-9486-9c90822a6a73&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a8a30033-6c99-4c51-a7d3-81e36f29a045&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=2e31351a-b5e0-4a48-a20f-548e2d134d68&lang=HEB
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 טאם של בוני מגדל בבלח -בראשית פרק י"א 

 קיום הציווי –שית פרק י"ב ברא

 צחוקו של ישמעאל –בראשית פרק כ"א 

 עלייתו של יוסף בבית פוטיפר -בראשית פרק ל"ט 

 'אחיכם אחר'  –  למצרים  הירידה ג "מ– ב "מ  בראשית

 'אל ההרים'   – א "קכ  מזמור

 :בחומרים של כיתה י"ב

 'פרק ג –הארץ הטובה 

 יח"ל 5-ל –בחומר של הלנת שכר  –ביחידת פתח תפתח 

  כ"בפרק דברים  –ביחידת לא תוכל להתעלם 

 החוזרים ממערכי המלחמה -דיני מלחמה  יחידתב

 בירמיהו פרק ל"א, פסוק טו

 

 דוגמאות לשאלות בגרות בהן נדרשת מיומנות של הבחנה בין פשט לדרש
יח"ל בכיתה יא. לקראת שנת הלימודים הבאה יועלו  5תשאל שאלת פשט ודרש רק בבחינת במועד קיץ תש"פ 

שאלת פשט ודרש עשויה להישאל חומרים נוספים לאתר ונעמיק את הלימוד בהבחנה שבין שתי דרכי הפירוש.  
בהם ושים נוספים ונציג  וסיף באתר פירלקראת תשפ"א נב על פירוש המופיע באתר או בסעיף ג.    –בסעיפים א  

 את ההבחנה שעושים פרשנינו בין שתי דרכי הפירוש. 

 ב:-. דוגמה לשאלה בסעיפי א1

 מביא רש"י שלושה פירושים : בבראשית פרק כ"א, פסוק ט
 (ב, ו"שמות ל)  "ְלַצֵחק כמו שנאמר "ַוָיֻקמּו  ה,עבודה זר לשון  - מצחק

י" )בראשית ל ְלַצֶחק" דתימאכמה , גילוי עריות דבר אחר: לשון  ט, יז("בִּ
יםרציחה,  דבר אחר: לשון ינּו" ִויַׂשֲחקּו כמו "ָיקּומּו ָנא ַהְנָערִּ  , יד('וגו' )שמואל ב ב ְלָפנֵּ

 מציג ר' שמעון בר יוחאי פירוש אחר לצחוקו של ישמעאל:תוספתא סוטה ב
 .מצחק ואומר: ... אני בכור ואני נוטל שני חלקיםאין צחוק האמור כאן אלא לעניין ירושה... והיה ישמעאל 

 
נמק  –שלושה פירושים אילו נחשבים פירושים על דרך הדרש )בעל אור פני יצחק(  םפרשנין הלדעת אחד מ( 1)

 מדוע? 
 י שפירושו של ר' שמעון בר יוחאי יכול להיחשב פירוש על דרך הפשט.-הוכח מן הכתוב בפרק כ"א, ט( 2)

 לשאלה בסעיף ג:. דוגמה 2

י ַאְבָרָהם ַעל אֹוֹדת ְבנֹו: "בבראשית פרק כ"א, פסוק יאעל הכתוב  ינֵּ " מביא רש"י שני ַויֵַּרע ַהָדָבר ְמֹאד ְבעֵּ
 פירושים: 

 ששמע שיצא לתרבות רעה. 
 .על שאמרה לו לשלחו ופשוטו

 מה היה רע בעיני אברהם לפי כל אחד מהפירושים שמביא רש"י?הסבר ( 1)
 מדוע רק הפירוש השני נחשב לדעת רש"י פשוטו של מקרא?( נמק 2)

 

 על דרך הדרשפרשנות  להרחבה:

הפירושים על דרך הדרש נוצרו על רקע התפיסה היסודית של חז"ל בנוגע לכתוב בתנ"ך. התנ"ך הוא פרי של 
זו  הנחת יסודמ"א(. התגלות ה' לנביאיו והכתוב בו הוא דבר ה' )ראו לדוגמה את דברי אביי בסנהדרין לד ע

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=bf52da24-ee33-4652-9b40-784733e09a1f&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=885e5986-fef3-4287-83bc-1c04e52a5ac4&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=42d1cab9-3d18-4d4b-8107-f3e875414582&lang=HEB
https://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a48d689e-7404-4766-9291-d96e8210f83c&lang=HEB
https://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a48d689e-7404-4766-9291-d96e8210f83c&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=7cc4b53f-aa06-4fc6-bd38-6303e658222a&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=73055ebd-d944-4e6d-be75-e453f7ad9d89&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=23391989-7a68-4cf2-ab54-62f9b9f39720&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=bcbf63ff-7293-46a3-a58a-94ee0022b531&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e74c4a58-c3b3-4727-97cf-85a5cbbcdb61&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=2d1a5bbb-f919-4deb-8334-001fcb56ed4f&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=2d1a5bbb-f919-4deb-8334-001fcb56ed4f&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=0a871f03-506e-4059-b484-ca14543bc918&lang=HEB
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 של מפרשנות השונות בדרכים לפרש יש, ל-הא לשוןשהיא למעשה  ך"התנשאת לשון  פרשנית תפיסה נבעה
 שוני זה בא לידי ביטוי באופנים הבאים. אדם בני לשון

-א   שלשונו  בטקסט  ואילו,  מסוימת  אחת  למשמעות  התכוון  הטקסט  שמחבר  לשער  יש  אנושית  שלשונו  טקסטב .א
 המשמעויות את מהכתוב לדלות הואהדרשן  – הפרשן של תפקידו .כוונות של אינסוף לשקע ל-הא יכול לוקית
 .שלו הרבות

. לכל מילים צירוף, מילה, אות: הכתוב מסימני אחד לכל מיוחד יחס ניתן לוקית-א בהתגלות נוצרש בכתוב .ב
, פסוק לומר צריך ואין, תיבה אפילו, אות אפילו בתורה לך אין: "עצמה בפני העומדת משמעותאחד מאלו 

 (.מד, לב דברים, הגדול מדרש) "עמוקים עניינים וכמה טעמים כמה בו שאין
 הקיימים הפרשנות שדרכי, למחשבה הפרשנים מן גדול חלק הובילה לוקית-א כלשון תורהה לשון תפיסת .ג

 השפה לחוקי הפרשן כפוף אנושיים טקסטים בפרשנות - המקרא על חלים אינם אנושיים טקסטים בפרשנות
, הפשט  פרשנות  למעשה  זו.  שלו  הפנימי  ההיגיון  ועל  הכתוב  של  ההקשר  על  מבוסס  להיות  צריך  והפירוש,  והלשון
 ל"חז זאת לעומת". מקרא של פשוטו" מכונה זו פרשנות. הביניים ימי בתחילת ובצרפת בספרד שפרחה

 ההיגיון ומן הכתוב של ההקשר מן, והלשון השפה מחוקי לחרוג קרובות לעתים צורך ראו נוספים ופרשנים
 היא והלשון השפה מחוקי החורגת פרשנות. המקרא של נוספות משמעויות לחשוף מנת על, שלו הפנימי

 .הדרש פרשנות, המדרשית הפרשנות

 המקראי הסיפור של הרחבה היא, המקרא פרשנות של המאפיינים שאחד, לב לשים כדאיבנוסף לאמור לעיל 
 מדובר  במקרים רבים  כי-אם,  פשט  פרשנות  להיחשב  יכולה  הפער  השלמת  לעתים.  מידע  פערי  יש  בהם  במקומות
 .הכתוב מגבולות החורגת מדרשית בהרחבה

 הפשט ךדרעל  פרשנותלהרחבה: 
ההנחה היסודית שהמקרא הוא פרי של התגלות ה' לנביאיו הייתה משותפת גם לפרשני התנ"ך שלאחר ימי 

מדוע זה קרה?   -  של פרשנות הפשט  בדרךואילך החלו פרשנים רבים להשתמש    העשיריתהחל מן המאה  התנ"ך.  
 מה השתנה?

( ובתחילת ימי הביניים, חוללה ואילך 8-הפריחה בעיסוק בחוקי השפה והלשון בתקופת הגאונים )מן המאה ה
, מנחם בן סרוק( כמו 'המחברת' של) לראשונה נכתבו מילונים לעברית –מהפך חשוב בנוגע לדרכי הפרשנות 

המילונים העניקו פרשנות מילולית   .ועוד(רבי דוד קמחי  )כמו 'ספר השורשים' של    ונוסחו חוקי הלשון והתחביר
 למילות הכתוב ולמעשה יצרו את הבסיס לפרשנות הפשט. 

בספרד ובצפון אפריקה התחזקה התנועה  .הקראיםעם פולמוס  התפתחות חוקי השפה והלשון התקייםלצד 
. אל מול הקראית ופרשנים קראים כתבו פירושים לתנ"ך וקראו תגר על פרשנות חז"ל וחכמי התושב"ע

, מחד  עגן את פרשנות חז"ל לפרשיות ההלכתיותתה לישמטרתה הי  פרשנות רבנית מוסמכתפירושים אלו קמה  
  .כמו למשל פירושו של רס"ג –תחשב בחוקי הלשון שנוסחו מחדש להומאידך 

נציין רק כי רש"י החל לפרש בדרך הפשט להתפתחות פרשנות הפשט מבית מדרשו של רש"י סיבות רבות. 
ומבית מדרשו יצאה פרשנות שביססה דרך פירוש זו. מהידועים שבין פרשני הפשט מבית מדרשו של רש"י הם 

לו הציבו כללים רבים חברו ותלמידו רבי יוסף קרא, ונכדו של רש"י רבי שמואל בן מאיר )רשב"ם(. פרשנים א
רבי יוסף בכור שור, רבי דוד קמחי, רבי משה בן נחמן ועוד המשיכו ובססו דרך  –בפירוש הפשט וממשיכיהם 

 פרשנית זו. 


